
 

Kedves Imádkozó Barátaim Európában! 
Jézus	utolsó	szavai,	mielőtt	felment	a	mennybe,	így	szóltak:	“Hanem	vesztek	erőt,	minekutána	a	Szent	Lélek	eljő	reátok:	és	
lesztek	nékem	tanúim	úgy	Jeruzsálemben,	mint	az	egész	Júdeában	és	Samariában	és	a	földnek	mind	végső	határáig”	
(Apcsel	1:8).	Vajon	csak	Jézus	életéről,	haláláról	és	feltámadásáról	kell	„tanúskodunk”?	Kétségtelenül	kötelességünk	
érdeklődéssel	figyelni	a	minket	körülvevő	világot,	hogy	lássuk,	mennyire	felel	meg	Isten	útjainak	és	mércéinek.	Mi,	hívők	
tudjuk,	hogy	mindnyájan	levernénk	a	lécet,	de	honnan	tudja	meg	a	világ,	ha	nem	figyeljük	folyamatosan,	mi	folyik	a	
társadalomban,	és	nem	leplezzük	le	a	rosszat,	lehetőséget	adva	ezzel	a	megtérésre,	hogy	igazabbá	válhasson	a	
társadalom?		

Ian Jeal 

 
 

     

 

1. Leleplezés 

Egész pályafutásom során eltérést tapasztaltam a vezetők hozzáállása és az igazsághoz hű 
viselkedés között. Csak miután megtértem Krisztushoz, döntöttem úgy, hogy szót emelek a 
munkám közben, vagyis az Európai Bizottság belsőellenőrzési szolgálatánál, észlelt 
szabálytalanságok miatt. Legtöbbek elképzeléseivel ellentétesen, az ilyen szabálytalanságok 
nem korlátozódnak az EU ügyvitelére, hanem megtalálhatók minden tagállamban. Mint az 
Európai Bizottság majd az EP személyzetének megválasztott érdekvédője, aki egy a 
leleplezőket védő holland civil szervezetben is dolgozom, a helytelen adminisztráció és 
magatartás több száz esetével találkoztam az EU különböző tagállamaiban. 

2. Kormányzati hozzáállás 

Az ügyintézési hibákat feltáró gördülékeny és hivatalos (ellenőri) jelentésekkel ellentétben, a 
leleplezést sosem fogadják szívesen és építő hozzáállással. Valahányszor kiszivárog egy 
súlyos kötelességmulasztás, a kormányzati szervek elsáncolják magukat; először mindent 
tagadnak, vagy ha az már nem megy, mentségeket keresnek, és lehetséges bűnbakokat 
neveznek meg. Végül új szabályozást tálalnak, mint a javulás garanciáját, pedig elég lett volna 
betartani a korábbi előírásokat. 

3. Polgári bizalmatlanság 

A kormány magatartása miatt sok országban a lakosság már nem bízik a kormányban. Ez nem 
csak azt eredményezi, hogy egyáltalán nem tisztelnek tekintélyes intézményeket, amilyen a 
rendőrség, az egyház és a hagyományos pártok, hanem „sárgamellényes” demonstrációkhoz is 
vezet (Franciaország). Választások idején ez a bizalmatlanság új mozgalmakban ölt testet, 
amelyek radikális megoldásokkal kívánják orvosolni a kormányzat viselkedését. Ennek példái a 
Függetlenség Párt az Egyesült Királyságban, a Demokrácia Fórum Hollandiában és az 5 
Csillag Mozgalom Olaszországban. Az amerikai Trump elnöknek, a francia Macronnak, 
Johnson miniszterelnöknek és az olasz erős embernek, Salvininek is úgy sikerült hivatalba 
kerülni, hogy radikális megoldásokat ígértek a szavazóiknak. 

4. Ellenérzések az EU-val szemben 

Európában az ilyen mozgalmak egyik közös nevezője az EU és intézményei iránti, mélyen 
gyökerező bizalmatlanság. Ez annak az eredménye, hogy az országok politikusai évtizedek óta 
úgy keresnek mentségeket, hogy Európát ostorozzák mindenért, ami az országukban rosszul 
alakul. Európa képének az sem tesz jót, hogy állásfoglalás nélküli, mindenkinek kicsit engedő 
politikával próbálják formálni az EU-t. Létrejötte óta először komoly esély látszik arra, hogy az 
„egyre közeledő Európai Unió” belekerül egy félelmetes szétesési folyamatba. 

5. Imatémák 

• A polgároknak valós okuk van nem bízni az európai kormányokban. Azért kell imádkoznunk, 
hogy ne opportunisták, szélsőségesek vagy fundamentalisták, hanem felelősségteljes, 
becsületes és nem korrumpálható jelöltek álljanak elő, akik egy jobb alapelveken nyugvó 
társadalomhoz vezetik el választóikat. 

• Noha Európa legszigorúbb bírálói közé tartozom, azt gondolom, hogy szükségünk van az 
európai integrációra, mert az a béke és a bibliai értékek elősegítője lehet. Imádkozzunk Európa, 
az intézményei és politikusai gyógyulásáért, hogy újra bízni kezdhessünk a kormányainkban! 

 
Választások az Egyesült 

Királyságban: 
 

Amikor Európa ma reggel felébred, 
megtudja az UK-ban tartott választás 

eredményét. Boris Johnson és 
konzervatív pártja került többségbe. Ők 
a kiválási megállapodás szerint akarják 
folytatni, amelynek értelmében 2020. 
január 31-én kilépnek az EU-ból. Most 

elkezdődnek a hosszú tárgyalások az EU 
és az UK jövőbeli kereskedelmi 

kapcsolatáról, ami az átmeneti időszak 
végén, előre láthatólag 2020 végén lép 

majd életbe. 
 

 
További imatémák: 
 

1. Imádkozzunk Franciaországért, 
ahol folyamatos a nyugtalanság és 
egymást érik a sztrájkok az állami 
nyugdíjkorhatár és a nyugdíjügyi 
jogok javasolt változásai miatt! 
 

2. Imádkozzunk Ursula von der 
Leyenért és Bizottsága új 
csapatáért, miközben igyekszenek 
megállapodni az EU országok 
vezetőivel arról, hogy a tömb 
hogyan váljon klímasemlegessé 
2050-re! 
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